
Entre suas meditações 2 vaticínios sobre "A obra de arte na era da 

Reprodução mecânica" ,Walter 3enjamin acentuava que aquilo que distinguia 

a obra de arte no período pré-industrial era a sua " a u r a " . E s t a aura,que 
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dependia do objeto autentico,peça rara e única , fo i destruidaje quem sabe 

banida para sempre pela invenção da fotografia e ,portanto ,pala possibili-

dade de uma experi encia coletiva simultânea,retirando da obra de arte sua 

função mística de culto.'.falter 3en jamin, em seu raciocínio 1 úcido,wmmmmmm, 

sentencia:"T\!o instante em que o critério de autenticidade cessa de ser apli 

cavei a produção artíst ica , a total função da arte e M N H É V radicalmen-

te modificada.Ao invés de ser baseada em um ritual ,começa a ser baseada em 

outra prática- a pol ít ica " .Aqu i o termo "pol ít ica " está sendo considerado 

em seu sentido mais amplo possível,sem nada a ver com o partidario,mas sim 

com o engajamento com a vida,com os outros seres , com o planeta Terra . 

Odila fíestriner ja vinha anteriormente refletindo em seus trabalhos 

a preocupação com a coletivação da espécie humana,onde compareciam em seus 

quadros serie de seres , mistos de robots e homens, numa atmosf era~"dramaticã 

de solidão e desamor,denunciando a época atual como a do ser um mero número 

em meio a multidão, o ser cibernetico e computadorizado.Quanto a era da re-

produção mecânica, Cdila Fíestriner sempre obrigou suas imagens a se repeti-

rem de forma simétrica,numa espécie de reflexão sistemática sobre o ser di-

ante da nova tecnologia e tecnocracia ,este mesmo ser que procura fugir ao 

coletivismo pela prática acentuada do narcisismo. Cra, to d 05 s ãb omos-rrue-a pra 

t ica do narcisismo redunda de imediato em alienação.EI outra coisa não tem 

sido a produção artística atual senão alienada e alienante,exatamente por 

tal narcisismo.»Odila fíestriner foge ao comum ao dénunciar-em suas últimas: 

telas-a destruição ecologica a que estamos sendo condenados ,os diversos 

tipos de poluição,fazendo dos novos tempos aw-inseguros e imprecisos- a 

denúncia maior do contratempo- a anti-vida que estamos sendo obrigados a 

viver hoje ,mais sobreviventes que viventes em um planeta em decomposição. 

Para tais reflexões , Cdila Fíestriner lança-se a uma iconografia vi-

brante ,cheia de ritmos muito bem ordenados,Como ss fossem verdadeiras par-

tituras de uma s infonia dramatica a estarrecsdora.Dessa vez , o Honem nao 


